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RESUMO 

O presente artigo tem por finalidade aperceber como funciona o Simples Nacional, o 
que leva uma empresa a ser excluída deste regime simplificado e o que esta trará 
para a mesma, abordando o conteúdo de forma a apresentar aos gestores a 
importância deste assunto para a estabilidade e preservação da empresa. Tal 
estudo se dará em uma empresa de pequeno porte situada em São João del Rei-
MG. Será aplicado, como metodologia, um questionário ao gestor para que se possa 
tomar conhecimento do quanto se sabe a respeito deste tema bem como seus 
efeitos. É certo que, a pesquisa trará esclarecimentos para os gestores em geral, 
mas em especial para empresários e administradores que desconheçam esse 
assunto e também para os que pretendem constituir uma empresa e optarem pelo 
melhor enquadramento. Além de auxiliar o meio acadêmico sobre o tema. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Há importantes decisões que se pode tomar numa empresa, entre elas está à 

escolha do Regime Tributário, em que compreende na apuração de imposto para 

fins tributários federais, estaduais e municipais em que influencia no alcance de 

resultados das atividades desenvolvidas na empresa. 

Diversos empresários têm dúvidas, principalmente com relação ao regime de 

tributação ao qual a sua empresa irá se adequar, qual elemento será usado no 

cálculo do tributo, quais a diferenças dos regimes e outros (VICTOR, 2015). 

No Brasil existem 4 (quatro) regimes de tributação são eles, o Lucro Real, o 

Lucro Presumido, Lucro Arbitrado e o Simples Nacional. Cada regime possui suas 

características, direitos e obrigações, que devem ser estudados, para que a 

empresa não venha sofrer com impostos mais onerosos, ao contrário do que se 
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busca. Essa escolha de regime não está ligada somente ao tipo de serviço ou 

produto ofertado pela empresa, mas principalmente ao seu valor de faturamento 

(VICTOR, 2015). 

O Simples Nacional é um regime de arrecadação simplificado beneficiando 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte com a unificação dos tributos, que 

favorece o cumprimento de obrigações. Contudo, pela existência de débitos algumas 

empresas podem perder esse benefício e serem excluídas do Simples Nacional. 

Diante do exposto o problema a ser questionado é: Como uma empresa é excluída 

do Simples Nacional e quais os impactos podem causar? 

Diante disso, esta pesquisa, tem por objetivo conceituar os regimes de 

tributação existentes no Brasil, explorando principalmente o regime de tributação 

Simples Nacional, reconhecendo o momento em que uma empresa poderá ser 

excluída e quais impactos ocorrerão. A pesquisa será desenvolvida por meio de 

bibliografias existentes, abordando os motivos da exclusão e apresentando os 

impactos negativos que implicarão na empresa. 

O tema se justifica exatamente pela necessidade de compreensão e análise 

de tal regime tributário, assim podendo contribuir para a sociedade em geral, mas 

em especial para empresários e administradores que desconheçam esse assunto e 

também para os que pretendem constituir uma empresa e optarem pelo melhor 

enquadramento. Além de auxiliar o meio acadêmico em novas pesquisas sobre o 

tema. 

  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA 

 

 Neste capítulo será abordado de forma sucinta sobre contabilidade tributária, 

dando ênfase em seu conceito, objetivo e importância para que uma empresa tenha 

longevidade de atuação. 

A contabilidade tributária é a área que tem a finalidade de aplicar na prática 

conceitos, princípios e normas básicas da contabilidade e da legislação tributária. 

Devendo mostrar a situação do patrimônio e o resultado do exercício de modo, certo 
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e preciso. O objetivo da mesma é averiguar com transparência e de forma sucinta o 

resultado econômico do exercício social.Fabretti(2012, p.05). 

Para Pohlmann (2012, p. 9), a contabilidade tributária possui o seguinte 

objetivo: 

A contabilidade tributária tem como objeto de estudo as regras de 

apuração dos tributos empresariais, as normas fiscais que 

estabelecem práticas contábeis, os registros e outras formalidades 

exigidas pela legislação fiscal das empresas, assim como métodos e 

procedimentos de planejamento tributário. 

Além disso, para que esse objetivo seja atingido é preciso registrar, controlar 

e estudar os fatos que provocam as mutações do patrimônio e com isso o lucro ou 

prejuízo de uma organização. Fabretti (2007, p.31).  

Assim também a contabilidade tributária vem como um diferencial para a 

sobrevivência do negócio, pois proporciona ao empreendedor o conhecimento de 

como lidar com as modificações e encaminhá-lo para a solução mais vantajosa. 

Marques (2008, p. 8). 

Apesar de a contabilidade tributária ter a função de aplicar na prática o 

conteúdo existente na lei, o contador precisa conhecer de forma mais específica o 

Sistema Tributário Nacional (STN) e a Legislação Tributária, pois só a lei pode trazer 

as implicações corretas sobre determinado aspecto da tributação, não sendo 

suficiente o embasamento somente em determinada doutrina ou autor. O próximo 

tópico apresentará os regimes tributários e suas peculiaridades. 

 

2.2REGIMES TRIBUTÁRIOS 

 

Existem atualmente no Brasil quatro formas de tributação: Lucro Real, Lucro 

Presumido, Lucro Arbitrado e Simples Nacional, podendo as empresas enquadrar-se 

nos regimes tributários que mais se adequam ao seu faturamento. Higuchi (2013, 

p.78) diz que:  

As pessoas jurídicas em geral com fins econômicos podem ser 

tributadas com base no lucro real, presumido, arbitrado ou no 

Simples Nacional. Qualquer pessoa jurídica, por menor que seja, 

pode optar pela tributação com base no lucro real. A tributação com 
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base no lucro presumido ou a opção pelo Simples Nacional nem 

sempre é possível em razão do montante de receita bruta, atividade 

ou condição da pessoa jurídica. 

 

Com base no pressuposto acima, a seguir serão explicados alguns destes 

regimes de tributação bem como suas individualidades. 

 

 

 2.2.1LUCRO REAL 

 

O lucro real é o único regime de tributação que pode ser enquadrado por 

qualquer empresa, independente de seu lucro anual, porém devido aos impostos e 

suas complicações o Lucro Real é mais indicado para empresas que possuem o 

lucro maior. 

Segundo art. 247 do RIR/1999 “lucro real é o lucro líquido do período de 

apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou 

autorizadas pela legislação fiscal.” Brasil (2006,s.p.) 

Para Rodrigues et al (2009, p. 33) o Lucro Real pode ser considerado uma 

forma de apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido completa, onde qualquer pessoa jurídica, seja ela obrigada ou não, pode 

participar. 

Oliveira et al (2004, p. 176) o Lucro Real como: 

É o lucro líquido do período apurado na escrituração comercial, denominado 

lucro contábil, ajustado pelas adições, exclusões e compensações 

autorizadas pela legislação do Imposto de Renda. Os ajustes do lucro líquido 

do período de apuração e a demonstração do lucro real devem ser transcritos 

no Livro do Lucro Real (LALUR).  

 

Todas as empresas podem optar pelo Lucro Real, porém há algumas que são 

obrigadas por lei, como pode-se constatar no site da Receita Federal do Brasil 

(2006, s.p.): 
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I – cuja receita total, no ano-calendário anterior seja superior ao limite de R$ 
78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) ou a R$ 6.500.000,00 (seis 
milhões e quinhentos mil reais) multiplicado pelo número de meses de 
atividade do ano-calendário anterior, quando inferior a 12 (doze) meses 

(limite estabelecido pela Lei 12.814/2013); 

II – cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, 
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, 
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades 
corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidora de títulos e 
valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de 
crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de 
previdência privada aberta; 
III – que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do 
exterior; 
IV – que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios 
fiscais relativos à isenção ou redução do imposto; 
V – que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento 

mensal pelo regime de estimativa, na forma do art. 2 da Lei 9.430/1996; 

VI – que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de 
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção 
e riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos 
creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de 

serviços (factoring). 

VII – que explorem as atividades de  securitização  de  créditos imobiliários, 
financeiros e do agronegócio. 

 

Percebe-se que a obrigatoriedade do Lucro Real ocorre apenas em situações 

específicas e é estabelecida por Lei, toda Lei pode vir a ter alterações demandando 

atenção do contador para a não consulta em lei já defasada. 

A seguir, será abordado o regime de tributação denominado Lucro Presumido. 

  

2.2.2 LUCRO PRESUMIDO 

 

O lucro presumido, como a própria denominação já diz, é uma presunção do 

lucro se por ventura não existisse a Contabilidade. Esse regime facilita a apuração e 

recolhimento de tributos do IRPJ e da CSLL para determinadas empresas. Oliveira 

et al (2007, p. 178). 

Segundo Rodrigues et al (2009, p. 327) o lucro presumido pode ser 

considerado como um regime que possui base de cálculo de IRPJ e CSLL 

simplificada, devida trimestralmente para as pessoas jurídicas que não forem 

obrigadas a se enquadrar ao lucro real. A base de cálculo do lucro presumido é 

determinada pela aplicação de um percentual variável sobre a receita bruta.  

Do mesmo modo a possibilidade de se optar pelo lucro presumido é de 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-12814-2013.htm
http://www.portaltributario.com.br/guia/recolhimento_estimativa.html
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/tributario/lei9430.htm
http://www.portaltributario.com.br/guia/factoring.html
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empresas que não são obrigadas a apurar o lucro real, em que a receita bruta total 

tenha sido igual ou menor a R$ 78.000.000,00 ou ao limite de R$ 6.500.000,00 

multiplicados pelos meses em houveram atividades no ano. Segundo Higuchi (2013, 

p. 53) “O § 1º do art. 13 da Lei nº 9.718/98 dispõe que a opção pela tributação com 

base no lucro presumido será definitiva em relação a todo ano-calendário”.  

Após a identificação conceitual do Lucro Presumido, o estudo discorrerá 

sobre as implicações do Simples Nacional. 

 

2.2.3 SIMPLES NACIONAL 

 

Nesta parte trataremos do assunto principal do artigo que é o regime tributário 

Simples Nacional, é um dos regimes em que a maioria das micro e pequenas 

empresas está enquadrada. 

 É um regime estabelecido de acordo com a Lei Complementar (LC) nº 123 de 

2006, com tratamento diferenciado e destinado às Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte. NEVES (2007, p. 26). 

Igualmente Bittencourt (1997, p.5) fala que o simples, é um regime de 

tributação das microempresas e empresas de pequeno porte, em que, de maneira 

simplificada, recolherão seus impostos e contribuições. 

 Inclusive na Lei Complementar (LC) n°. 123, de 14 de dezembro de 2006 

estabelece que:  

 

“Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao 
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e 
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere: I - à 
apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de 
arrecadação, inclusive obrigações acessórias; II - ao cumprimento de 
obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive obrigações acessórias; 
III - ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas 
aquisições de bens e serviços pelos Poderes Públicos, à tecnologia, ao 
associativismo e às regras de inclusão. IV - ao cadastro nacional único de 
contribuintes a que se refere o inciso IV do parágrafo único do art. 146, in 
fine, da Constituição Federal. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 
2014).” Brasil (2017) 

 

O Simples Nacional compõe-se no recolhimento unificado de alguns impostos 

e contribuições, são eles: Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido, Cofins, PIS/Pasep, IPI, Contribuição Patronal Previdenciária, 
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ICMS e ISS.  De acordo com o ramo de atividade e sempre considerando a 

utilização da receita bruta acumulada nos últimos doze meses vão chegar ao valor 

de obrigação mensal. Oliveira (2009). 

Nas alíquotas fixadas pelo Simples Nacional estão contidos alguns tributos 

em resumo do artigo 13º. Da Lei Complementar (LC) 123/2006, a lei diz que estão 

inclusos: o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (CSLL), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Programa de 

Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS), Imposto sobre a Circulação de Merc adorias e Serviços (ICMS), Imposto 

Sobre Serviços (ISS) e Contribuição Patronal Previdenciária (CPP). Brasil (2006, 

s.p.) 

 

 

2.3 EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL E SEUS IMPACTOS 

 

Uma das etapas mais críticas do Simples Nacional é a exclusão do mesmo. 

Esta pode se dar pelas prováveis infrações do contribuinte ou por afastamento 

obrigatório. A exclusão pode ser por ofício ou comunicação. Marins e Bertoldi 

(2007, p. 287). 

 Passaremos na sequência a discorrer sobre os tipos de exclusão, a saber. 

 

2.3.1EXCLUSÃO POR COMUNICAÇÃO 

 

Indubitavelmente existem várias causas para a realização da exclusão por 

comunicação, pode ocorrer por opção da entidade, quando a mesma não desejar 

mais esse regime tributário, ou por obrigatoriedade, quando a entidade tiver com 

qualquer tipo de vedação, ou quando o valor da receita bruta no ano-calendário for 

superior ao permitido de R$3.600.000,00, a conta a ser feita para facilitar o 

entendimento é a quantidades de meses desde o início das atividades da empresa 

até o mês presente multiplicado por R$300.000,00. ALEXANDRE (2013, p.722). 

Segundo o art. 30º da Lei Complementar (LC) 123/06: 
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“A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das 

microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á: I - por opção; 
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de 
vedação previstas nesta Lei Complementar; ou III - obrigatoriamente, 
quando ultrapassado, no ano-calendário de início de atividade, o limite 
proporcional de receita bruta de que trata o § 2º do art. 3º; IV - 
obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite de 
receita bruta previsto no inciso II do caput do art. 3º, quando não estiver no 
ano-calendário de início de atividade.” Brasil (2017). 

 

No próximo tópico será tratado sobre outra forma de exclusão, sendo essa 

exclusão de ofício. 

 

2.3.2 EXCLUSÃO DE OFÍCIO 

 

A exclusão de ofício segundo o Art.29 da Lei Complementar (LC) 123 pode 

ser dada quando deixar de efetuar a comunicação obrigatória da exclusão ou 

quando praticar atos contrários às normas, como: for oferecido embaraço ou 

resistência à fiscalização, omitir a folha de pagamento da empresa ou de documento 

de informações, ter falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação 

da movimentação financeira, obter existência de débitos e entre outros. 

Quando ocorre a falta de comunicação, no caso obrigatório, nos prazos 

determinados sujeitará a ME e a EPP à multa correspondente a 10% do total dos 

tributos devidos, o art.36º da lei complementar fala que: 

“Art. 36º A falta de comunicação, quando obrigatória, da exclusão da 
pessoa jurídica do Simples Nacional, nos prazos determinados no § 1º do 
art. 30 desta Lei Complementar, sujeitará a pessoa jurídica a multa 
correspondente a 10% (dez por cento) do total dos impostos e contribuições 
devidos de conformidade com o Simples Nacional no mês que anteceder o 
início dos efeitos da exclusão, não inferior a R$ 200,00 (duzentos reais), 
insusceptível de redução.” 

 

Logo será explicado sobre a exclusão por débitos, sendo essa a fundamental 
da pesquisa.    

 

2.3.3 EXCLUSÃO POR DÉBITOS 
 

Segundo o site Contábeis (2012), a exclusão do Simples Nacional acontece 

por parte dos contribuintes que estejam inadimplentes com os tributos administrados 

por este órgão, ou seja, quando possuem débitos do imposto do simples nacional ou 

de contribuições devidas. 
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Para saber se possuem débitos, o contribuinte pode consultar a parte de 

cobranças e intimações dentro do site da Receita Federal, após a ciência serão 

contados 30 dias para a regularização. Contábeis (2012). 

Há também a possibilidade da Receita Federal de emitir um Ato Declatório 

Executivo ADE no DTE- SN (Domicilio Tributário Eletrônico do Simples Nacional) 

que é um meio eletrônico oficial de comunicação entre os fiscos e as pessoas 

jurídicas optantes pelo Simples Nacional, informando a existência de débitos. 

Receita Federal (2017). 

 

2.3.3.1 REGULARIZAÇÃO 

 

Para que esta ocorra é preciso saber de qual ente é proveniente o débito. 

Uma vez que existam débitos do Simples Nacional na Receita Federal e na PGFN 

(Procuradoria Geral da Fazenda Nacional). As formas de quitação da dívida seriam 

pagamento, parcelamento, compensação da totalidade da dívida ou impugnação 

contra o ADE quando não há débitos Receita (2017). 

O pagamento seria somente á vista. E de acordo com lei complementar 139 

de 2011 são possíveis o parcelamento dos débitos, sendo cada órgão com suas 

particularidades, como números de parcelas, prazo de pagamento, valores, parcelas 

vencidas, pedido de novo parcelamento e desistência. A compensação se dá 

quando o contribuinte possui crédito, recolhido indevidamente ou em montante 

superior ao devido, junto ao órgão específico e o mesmo cobre o valor da dívida. E 

por último a impugnação que é a contestação da dívida quando a mesma é indevida, 

ou seja, quando o contribuinte não possui débitos, para essa impugnação o 

contribuinte deve se dirigir a unidade de atendimento da RFB munidos de 

documento que comprovem sua legitimidade e suas alegações Receita (2017). 

 

2.4 IMPACTOS 

 

Se de fato a empresa for excluída por ofício os efeitos podem variar para suas 

consequências, tais como a contar do 1º dia do mês seguinte ao da ocorrência, ou 

do ano-calendário seguinte ao da ciência do termo de exclusão ou ainda do próprio 

mês em que incorridas. 
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De acordo com o art. 31º da mesma Lei Complementar quando ocorre a 

exclusão por comunicação por opção terá aplicação a partir de 1º de janeiro do ano-

calendário subsequente. No caso de obrigatoriedade por motivo de vedação se dá 

no mês de ocorrência, e no caso de ultrapassar a receita, o impacto será desde o 

início das atividades ou a partir de 1º de janeiro do ano-calendário subsequente. 

Caso houver de fato a exclusão do Simples Nacional a entidade passará para 

o regime normal de tributação, conseguindo adotar novamente o mesmo somente no 

ano seguinte. Na hipótese da entidade passar a tributação para o Lucro Presumido, 

sabe-se que esse tipo de tributação em micro empresas, pode gerar falência, em 

virtude da elevada carga tributária desse regime. 

 

 3.METODOLOGIA 

 
 

A pesquisa deste trabalho teve como objetivo analisar o enquadramento do 

Simples Nacional, evidenciando quando há ocorrência de exclusão do mesmo, com 

isso, a classificação da pesquisa é exploratória e qualitativa, pois relata o 

conhecimento em relação ao tema em diversas fontes e se baseia em coleta de 

dados e informações das empresas. Tratando-se de pesquisa exploratória e 

qualitativa, Richardson (2010, p.66), fala em relação à exploratória a pesquisa que 

“não se tem informação sobre determinado tema e se deseja conhecer o fenômeno”, 

e a qualitativa a pesquisa que descreve o comportamento do objeto em estudo, 

fundamentalmente pela observação e interpretação realizada pelo pesquisador. 

A mesma constituiu-se em um estudo de caso em uma empresa X, em que foi 

realizada uma entrevista, com a finalidade de levantar pontos que sejam relevantes 

para chegarmos a conclusão de uma exclusão no regime tributário da mesma. 

O estudo de caso apresentou-se como o mais adequado devido ao seu 

detalhamento, possibilitando uma análise mais precisa quanto à exclusão do 

Simples Nacional. 
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4.ESTUDO DE CASO NA EMPRESA X 

 

 Neste estudo será tratada tanto a caracterização da empresa objeto de 

estudo, bem como o instrumento e procedimento de coleta e análise de resultados. 

 Foi realizada uma entrevista estruturada com um gestor de uma empresa que 

está no ramo há 13 anos, situada na cidade de São João del Rei, atua no comércio 

de piscinas, equipamentos e acessórios.  

Até o ano de 2016 a mesma adotava como Regime Tributário o Simples 

Nacional, neste ano de 2017 depois de ser excluída, passou a ser Lucro Presumido. 

 

 

4.1 INSTRUMENTOS DE COLETA 

 

 O instrumento de coleta de dados utilizado nesta pesquisa foi a entrevista 

realizada com o proprietário de uma empresa de São João del Rei, a finalidade é 

levantar pontos que sejam relevantes para concluir o que leva uma entidade a ser 

excluída no regime tributário simplificado ( Simples Nacional ) e os impactos sofridos 

a esta referida empresa depois do ocorrido. 

Ribeiro (2008, p.141) trata a entrevista como: 

A técnica mais pertinente quando o pesquisador quer obter 
informações a respeito do seu objeto, que permitam conhecer sobre 
atitudes, sentimentos e valores subjacentes ao comportamento, o 
que significa que se pode ir além das descrições das ações, 
incorporando novas fontes para a interpretação dos resultados pelos 
próprios entrevistadores. 

 

4.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA 

  

 A técnica utilizada como coleta de dados, informada anteriormente, foi a 

entrevista com o comerciante da referida empresa. Nesta foi possível estruturar 

bastante as questões para que fossem bem diretas e atingissem o objetivo central, 

dando a oportunidade de o entrevistado expor suas opiniões acerca dos fatos e 

tornou possível entender os reais motivos que levaram a este desfecho. 
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4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com a pesquisa feita correlacionada com a entrevista estruturada 

realizada foi possível perceber alguns posicionamentos do entrevistado, e foi 

constatado que o empresário é deficiente de informação em nível tributário. 

Referente às respostas do entrevistado foi concluído que o mesmo tinha total 

desinteresse nessa área de sua empresa, achando que não aconteceria nenhuma 

penalidade e que de alguma forma poderia ajustar sem ocorrer danos a empresa, 

como foi citado por ele há algum tempo atrás a fiscalização não era tão rigorosa. 

Porém não foi o que aconteceu, e infelizmente as intervenções do governo foram 

maiores que o esperado. 

Quando confrontado sobre quais serão suas atitudes diante do ocorrido, o 

mesmo garantiu que irá se interessar mais sobre o assunto, e se organizará de 

forma efetiva com relação ao pagamento dos impostos pertinentes. Acrescentou 

também que como gestor da empresa precisa estar a par de tudo, para que não 

ocorra erros, que possam ter consequências significativas, como a falência.  

Diante do exposto os débitos estão sendo quitados por parcelamento, sendo 

pagos mensalmente, e ele espera que ano que vem a contadora consiga o 

enquadrar no Simples Nacional novamente, para que possa voltar a desfrutar das 

benesses do regime simplificado. 

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao findar este estudo, que foi concebido com o propósito de descrever o que 

leva uma entidade a ser excluída de um regime tributário, foi detectada 

desinformação e desinteresse por parte do empresário entrevistado, contudo, essa 

percepção foi totalmente modificada frente aos últimos acontecimentos, levando-o a 

uma atitude proativa e empreendedora.  

Relembrando que foi realizada uma pesquisa “an passant” dos regimes 

tributários em vigor no País, com o intuito de esclarecer mais sobre cada um deles, 

salientando os benefícios para micro empresas e empresas de pequeno porte de 

perdurar no Simples Nacional e os futuros resultados caso o contrário venha ocorrer. 
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A elaboração deste estudo foi motivada pelo fato de ainda existirem muitos 

gestores, administradores que desconhecem essas informações de extrema 

relevância para a empresa. É certo que o País vem enfrentando uma crise sem 

precedentes que está assolando a todos, em decorrência disto, muitas empresas 

estão fechando suas portas e os débitos estão sendo um tema recorrente. 

Mediante a entrevista realizada, foi possível averiguar que realmente a 

empresa citada não estava se preocupando em honrar os encargos. Acreditando 

serem temas somente para contadores e que o Governo de forma geral, não tinha 

controle sobre os débitos e nem tampouco, que seu objetivo era de tirar os 

benefícios do regime e aumentar ainda mais os impostos pagos como forma de 

“punição”. 

Através da realização deste foram obtidas as respostas necessárias para o 

problema de pesquisa proposto e foi possível assessorar a empresa analisada a 

entender que todas essas informações tratadas neste artigo são essenciais para a 

sobrevivência e a continuidade de uma entidade no mercado. E que a melhor 

estratégia é a ciência, pois sem ela o efeito negativo pode ser maior que o esperado.  

Após o percurso traçado pelo estudo foi possível constatar que é preciso 

analisar cada caso particular para que as melhores decisões possam ser tomadas, 

tendo sempre atitudes proativas no que tange aos assuntos que a envolvem. 

Em vista dos argumentos apresentados, é possível concluir que para 

desfrutar dos benefícios do Simples Nacional, o gestor da empresa deverá sempre 

estar atento as datas dos pagamentos e não permitir o acúmulo de débitos. Essa 

postura contribuirá para que a empresa participe de licitações, emita certidões, 

garantindo assim incentivos do Governo. 

Durante a elaboração da presente pesquisa, a limitação detectada foi a 

carência de materiais que abordassem o tema para que o mesmo fosse 

aperfeiçoado, aprofundado e por fim a ausência de conhecimento, uma vez que o 

assunto abordado é recente. 

A presente respondeu aos objetivos propostos, expandindo a possibilidade de 

a sociedade como um todo usar os resultados como fonte de futuros estudos. 

Propõe-se que sejam elaboradas amostras em outras cidades para traçar um 

comparativo por região dando abrangência ao tema em questão. 
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ANEXO I 

ENTREVISTA  

Nome: R.R. Idade: 58 anos. Comerciante de uma empresa Sanjoanense 

A pesquisa em questão tem como finalidade apurar o seu conhecimento e 

interesse da área tributária para com a sua empresa. Busco de forma clara 

esclarecer como é importante esse assunto para empresários e futuros 

administradores. Para tanto foi formulado um questionário com as seguintes 

perguntas: 

Pergunta 1:Sabemos que para tomar decisões e possuir estratégias em nível 

tributário precisamos entender melhor qual Regime a empresa se integra. Você, 

como empresário, conhece o regime de tributação Simples Nacional em que sua 

empresa estava enquadrada? 

Resposta: De uma maneira generalizada sim, mas de forma bem superficial. Sei por 

exemplo que é um Regime que vou pagar um menor valor de imposto. 

 

Pergunta 2: Conhece quais os benefícios e as exigências para se manter neste 

regime? 

Resposta: Hoje em decorrência de alguns problemas passei a me inteirar mais do 

assunto. Mas nunca fui de pesquisar e entender essa parte, hoje percebo a grande 

falha, mas como já foi dito sei que o imposto é menor e tenho obrigação de pagar o 

DAS todo mês. 

 

Pergunta 3: Ainda sobre seu conhecimento, sabe qual a importância de pagar os 

impostos em dia? 

Resposta: Sou da época em que a fiscalização não era tão intensa e efetiva, com 

isso, não imaginava que seria surpreendido com essa mudança, apesar de minha 

contadora me alertar por diversas vezes e eu achar que poderia pagar depois, 

decorrente da crise que me apertou bastante nesses últimos tempos. 

 

Pergunta 4: Sobre o pagamento que é mensal  você deixou alguns pendentes, você 

tinha noção do que poderia acarretar para a continuidade do regime da sua 

empresa? 
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Resposta: Para mim, acreditava que poderia futuramente parcelar os débitos e que 

nada mais sério aconteceria, como já fiquei sabendo de casos. Porém como não 

entendia realmente o que de fato acontecia, acabei virando o ano com débitos e 

minha contadora não conseguiu me enquadrar no Simples. 

 

Pergunta 5: Atualmente, sua empresa foi excluída deste regime simplificado por 

existência de débitos, você sabe quais procedimentos para a regularização e 

novamente se enquadrar no Simples Nacional? 

Resposta: Hoje, após este susto, tive reuniões com minha contadora na qual tive a 

oportunidade de me informar mais a respeito e tive orientações do parcelamento. 

Tomei também a iniciativa de procurar na internet mais assuntos a respeito e pude 

aprender um pouco mais. Espero que no próximo ano volto ao Simples. 

 

Pergunta 6: Após esta mudança sua empresa passou a ser tributada pelo Lucro 

Presumido, o que afetou a sua empresa em relação a valores a pagar? 

Resposta: Algumas mudanças foram bem expressivas, posso dizer em relação ao 

imposto mensal que alterou muito, bem como os honorários contábeis que também 

foram modificados em decorrência do aumento de obrigações a serem entregues 

conforme explicado pela contadora. 

 

Pergunta 7: Diante de toda essa situação, qual será a sua postura de agora em 

diante? 

Resposta: Essa situação me fez ver que tudo aquilo que envolve a minha empresa, 

até assuntos deste tipo, devem fazer parte do meu conhecimento. Preciso sempre 

saber destas minucias, para poder fazer minhas escolhas. Compreendi que minha 

empresa pode até falir por esta falha na minha gestão. Mas a propósito agora é 

poder regularizar e voltar para o Simples Nacional e a partir de agora sem deixar de 

pagar os impostos devidos, pois a gente infelizmente só aprende quando mexe no 

bolso.  

 

 


